
 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

Καταδιωκόμενος (ή Διωγμένος-Αφού εκδιώχθηκε) από τους συνωμότες (ή τους 

δολοφόνους) του Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί στη θερινή του κατοικία, της οποίας το 

όνομα είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα, επειδή τρομοκρατήθηκε (ή τρομοκρατημένος) 

από τα νέα (ή την είδηση) της σφαγής, σύρθηκε στο πιο κοντινό (ή στο πλησιέστερο) 

λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα. 

Ο Κάτωνας έφερε κάποια μέρα στο Βουλευτήριο ένα πρώϊμο σύκο από την Καρχηδόνα 

και δείχνοντάς το στους Συγκλητικούς ''Σας ρωτώ'' είπε ''πότε νομίζετε ότι αυτό εδώ το 

σύκο κόπηκε από το δέντρο;'' Όταν όλοι απάντησαν (ή είχαν πει) ότι ήταν φρέσκο, ''Και 

όμως'' είπε ''μάθετε (ή να ξέρετε) ότι κόπηκε πριν από τρεις ημέρες στην Καρχηδόνα. 

Μόλις άκουσε το χαιρετισμό ο Καίσαρας είπε: ''Στο σπίτι μου ακούω αρκετούς τέτοιου 

είδους χαιρετισμούς''. Τότε ήρθαν στο μυαλό (ή στο νου) του κόρακα (ή Τότε το κοράκι 

θυμήθηκε) τα λόγια του αφεντικού του: ''Πήγε χαμένο το λάδι και ο κόπος μου (ή Κρίμα 

στον κόπο μου)''. Σε αυτά τα λόγια, ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί τόσο, 

όσο δεν είχε αγοράσει κανένα [εννοείται: πουλί] μέχρι τότε. 

 

Β1α. insidiatore 

Qua 

Caedium 

Mihi 

Quoddam 

Praecocia 

Patrum 

Haec 

Tui 

Nullius 

 

B1.β. propiorem 

Prope-propius-proxime 

satius 

 

B2.α. excludunt 

Recedamus 



 
 

 

Exterruisti 

Proreptum 

Abderetis 

Afferre 

Ostensurus/ostenturus 

Decerpi 

Dic 

Veniendo 

 

B2.β. perdas, perderes, perditurus sis, perdideris, perdidisses 

 

Γ.1.α 

Calligulae:  ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός σε θέση γενικής αντικειμενικής 

στο insidiatoribus 

Cui: δοτική προσωπική κτητική στο ρήμα est 

Se: αντικείμενο κατ’ αυτοπάθεια στο ρήμα abdidit (άμεση/ευθεία αυτοπάθεια) 

Die: απρόθετη αφαιρετική του χρόνου στο attulit 

Decerptam esse: αντικείμενο στο ρήμα putetis και ειδικό απαρέμφατο 

Ex arbore: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της απομάκρυνσης στο 

decerptam esse. 

Recentem: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο ficum μέσω του esse 

Salutationum: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός σε θέση γενικής διαιρετικής 

από το επίρρημα satis 

Corvo: δοτική προσωπική στην περίφραση: venit in mentem 

Quanti: γενική της αξίας στο ρήμα emerat. 

 

Γ1.β  

Ficus praecox a Catone allata est quodam die in curiam ex Carthagine. 

 

Γ.1γ. 



 
 

 

In curia (in + Άφαιρετική) 

De/Ex/Ab curia (+ Αφαιρετική) 

Domum (κίνηση) 

Domo (απομάκρυνση) 

 

Γ.1δ. 

Αd haec verba Augustus risit? (ευθεία ερώτηση ολικής αγνοίας, που εκφράζει έντονη 

ερώτηση/απορία) 

Risitne Augustus ad haec verba? (όταν δε γνωρίζουμε την απάντηση) 

Num ad haec verba Augustus risit? (ρητορική ερώτηση, όταν αναμένουμε αρνητική 

απάντηση) 

Nonne ad haec verba Augustus risit? (ρητορική ερώτηση, όταν αναμένουμε 

καταφατική απάντηση) 

 

Γ2.α. 

Vela praetenta: vela quae praetenta erant 

Ficum praecocem: ficum, quae praecox erat. 

 

Γ.2β 

Cui nomen est Hermaeum: δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση που 

λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός στον όρο diaetam 

 

Quando hanc ficum…ex arbore: δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική 

πρόταση, μερικής αγνοίας σε θέση έμμεσου αντικειμένου στο ρήμα interrogo. 

 

Cum omnes …dixissent: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση που λειτουργεί 

ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου που δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση 

με το περιεχόμενο της ΚΠ. 

 

Quanti …emerat: δευτερεύουσα επιρρηματική απλή παραβολική πρόταση που 

λειτουργεί ως β’ όρος σύγκρισης (επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού) σε σχέση 

με την ΚΠ. 



 
 

 

 

Γ.2.γ. 

Exclusus: postquam (Claudius) exclusus est (Oριστική παρακειμένου, που δηλώνει το 

προτερόχρονο και ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη) 

 

Exterritus: cum (Claudius) exterritus esset 

 

Audita: αφαιρετική απόλυτη επιρρηματική ιδιάζουσα/νόθη χρονική μετοχή, χρόνου 

παρακειμένου που δηλώνει το προτερόχρονο 

Cum Caesar salutationem audivisset. 

 

 


